
Kaasschotels

VANAF 2 PERSONEN TOT...

• Gepresenteerd op houten plank met fruit
 �Blauwe en witte druiven, rode besjes
 �Gedroogde vruchten : dadels, vijgen, pruimen & abrikozen
 �Notenmengeling
 �Vijgenconfituur
 �Mostarda van vijgen ( enkel bij fijnproevers & dessert )
 �Engelse crackers ( enkel bij dessert )

• Gewoon verpakt met vlagjes per kaassoort. 
   Door uzelf op schotel te presenteren.

VOLLEDIGE MAALTIJD - 250 GR P.P.

• Klassiek : assortiment traditionele kazen.

• Luxe : assortiment traditionele & speciale kazen.

• Fijnproevers : assortiment “exclusieve” kazen.

Een selectie van perfect gerijpte artisanale en rauwmelkse kazen uit België, Frankrijk, Italië, Engeland, 
Zwitserland, Spanje, Nederland, ...

DE IDEALE AANVULLING VOOR UW 
KAASSCHOTEL, RACLETTE EN FONDUE
Mostarda’s, confituren, gedroogde vruchten & notenassortiment.

Raclettekaas & fondue

Vacherin Mont-D'or

RACLETTEKAAS
Gesneden of per halve bol ( ca. 2,5 à 3 kg ) : 
keuze uit:
 • Zwitsers
 • Frans
 • Italiaans
 • Geit
 • Gerookt
 • Peper

KAASFONDUE
• 3 kazen mengeling : 
   Gruyère, Emmentaler en Fribourgeois. 
   Keuze uit zacht of pikant.

• Moitié-moitié : de echte Zwitserse fondue.

• Savoyard : Beaufort, Comté & Emmentaler. 

• Fondue van het huis: net dat tikkeltje meer!

Gezellig tafelen met familie en vrienden in een winterse sfeer.

Raclette- en fonduetoestellen te verkrijgen, mits betaling van waarborg. 
Gelieve tijdig te reserveren, aanbod is beperkt.

+/- 550 gr: in de oven, als aperitief of voorgerecht 
met stukjes Frans brood op oude wijze.

DESSERT - 150 GR P.P.

• Klassiek : assortiment traditionele kazen.

• Luxe : assortiment traditionele & speciale kazen.

• Fijnproevers : assortiment “exclusieve” kazen.

Wij werken met 
op het moment 
uitgekozen en 

perfect geaffineerde 
kazen, daarom 
hanteren we 
richtprijzen.

GELIEVE UW KAASSCHOTELS, 
DESSERTS, ... VOORAF TE BESTELLEN. 
ZO KORT U UW WACHTTIJD IN EN 
KUNNEN WIJ ELKE KLANT OPTIMAAL 
BEDIENEN !



Aperitief suggesties

Brood, beschuiten & crackers

• Tête de Moine in bloemetjes (vooraf te bestellen)
• Kaaskroketten huisbereid (vooraf te bestellen)
• Geitenkaasjes om op te warmen
• Verse Burrata of Mozzarella di Bufala, Scamorza affumicata en gerookte Mozzarella
• Pecorino met confettura di pomodori alla grappa 
• Verse geitenkaas met olio extra vergine & tuinkruiden
• Vacherin Mont-D’or om op te warmen

• Notenbrood 
• Krentenbrood 
• Vijg- en notenbrood 
• Frans brood op oude wijze
• Mini-stokbrood met hazelnoten en rozijnen 
• Brugse beschuiten 
• Engelse crackers

Kaas 
     om te vieren

Prettige   feesten !

Bestellingen sluiten we af :

Openingsuren :

• Kerstavond : op woensdag 20 december.

• Oudejaarsavond : op woensdag 27 december.

Kerstavond 24/12 en oudejaarsavond 31/12 van 10u tot 15u. 
Alle andere dagen van 9u tot 13u en van 13u30 tot 18u.
Nu ook open op maandag van 13u30 tot 18u.

Maandag 25/12 & dinsdag 26/12 gesloten
Maandag 01/01 & dinsdag 02/01 gesloten

BESTELLEN KAN ENKEL IN DE WINKEL OF TELEFONISCH.
BESTELLINGEN KUNNEN OOK ACHTERAAN WORDEN 
AFGEHAALD (BORREPUTSTEEG). 
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